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Námsáætlun 
 

 

 

 

Kennari:  Guðni Eiríksson (gudniei@fg.is)   
Markmið: Þekkingarviðmið 

• orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. 

orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða 

• notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins skriflega 

• helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s greinamerkjasetningu 

 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og 
skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál 

• lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því 
hverrar gerðar textinn er 

• að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi 

• nota tungumálið formlega og óformlega 

• að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega 
 
Hæfniviðmið 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, sem tengist sögu og iðkun 

knattspyrnu 

• tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt 

• lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu 
textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni 
þeirra 

• eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum 

• geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með 
og á móti 

• skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið 
að njóta sín 

 

Kennslugögn:  Nánari upplýsingar hjá kennara 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. jan. 
 
Introduction 
 

  

02. 1.-5. mars 

 
Creating a web page 
The week´s news 
Topic of a choice 
 

The round´s score 
Submit a topic 6% 

 

03. 08-12. mars 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 

The round´s score 
Submit a topic 7% 

Úrsagnareindagi 9. 
mars. 
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04. 15.-19 mars 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 
 

The round´s score 
Submit a topic 8% 

Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 

 
The round´s score 
Submit a topic 8% 

Miðannarmat 

29. mars-6. apríl Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

06. 07.-09. apríl 
Themework 
 

 Miðannarmat 

07. 12.-16. apríl 

 
Themework 
 
 

Presentation 10%  

08. 19.-23. apríl 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 
 

The round´s score 
Submit a topic 8% 

Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 
 

The round´s score 
Submit a topic 8% 

 

10. 03-07. maí 

 
The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 
 

The round´s score 
Submit a topic 8% 

 

11. 10.-14. maí 

The week´s news 
Topic of a choice 
Quiz 
 

The round´s score 
Submit a topic 7% 

Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí 
The week´s news 
Finalising the web page 
 

 
 
 

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
• Áætlunin miðast við að nemendur mæti undirbúnir í hverja kennslustund.  

• Áætlunin er ekki bindandi og getur breyst í samræmi við framgang á önninni.  

• Prófum og verkefnum verður að ljúka á tilsettum tíma.  

• Frammistaða nemenda verður metin á miðri önn (miðannarmat).  

• Ritstuldur er með öllu óheimill.  

• Nemendur skulu virða skilafrest verkefna. Ef verkefni er ekki skilað á réttum tíma dregst –
1 frá einkunn fyrir hvern dag í allt að 3 daga. Eftir þann tíma verður ekki tekið við 
verkefnum. Ef upp koma vandamál skulu nemendur hafa samband við kennara, t.d. með 
tölvupósti.  
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Námsmat: Annarvinna  100% 

   
Skrif á heimasíðu    60% 
Úrslitaþjónusta       5% 
Þemavinna     10% 
Spurningar       5% 
Annarvinna (virkni í tímum, heimavinna,  

                                              verkefnaskil, ástundun)  20% 

 
Smiðja: Nemendur geta nýtt sér smiðjutíma í verkefnavinnu ásamt því að fá aukna aðstoð frá  

                    kennara. 
 

Þar sem er lokapróf þurfa nemendur að fá a.m.k. 4,5 í einkunn til að standast áfangann. Allir nemendur 

þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann. 


